
 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling FS SASMO, 29. oktober 

2018 

 
Dagsorden ifølge vedtægter § 7 stk. 3. 
 

 

 

1. Valg af dirigent. 

John Christensen blev foreslået af bestyrelsen og godkendt af 

forsamlingen 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

Godkendt af forsamlingen 

3. Valg af stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Lisbeth og Susanne. Dette godkendes af 

forsamlingen 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendes af forsamlingen 

5. Spørgsmål til formandens beretning. 

Der var ingen spørgsmål til formandens skriftlige beretning 

6. Forelæggelse af regnskab & budget. 

Regnskab og budget fremlægges, der er ingen bemærkninger fra 

forsamlingen 

7. Indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne, bortset fra 

bestyrelsens forslag pkt. 8 

8. Vedtægtsændringer – se nedenstående forslag 

Forslaget om ændring af §3 Medlemmer ændres til: 

 

§3 Medlemmer. Optagelse: Stk. 1. Som medlemmer kan optages 

medlemmer af DSR, passive eller pensionister, af Dansk Sygeplejeråd og 

den Grønlandske forening, som er eller har været beskæftiget ved 

operationsafdelinger 

 



 

Forslaget om ændringer af navn ændres til 

§1. Navn: Stk. 1. Fagligt selskab for operationssygeplejersker, FS OP  

 

 

 §3 Medlemmer. Optagelse: Stk. 1. Som medlemmer kan optages medlemmer af 

DSR, passive eller pensionister, af Dansk Sygeplejeråd og den Grønlandske forening, 

som er eller har været beskæftiget ved operations-, skade- og modtageafdelinger, 

kirurgiske ambulatorier samt steriliseringscentraler. 

 

 Ændres til: 

 

 §3 Medlemmer. Optagelse: Stk. 1. Som medlemmer kan optages medlemmer af 

DSR, passive eller pensionister, af Dansk Sygeplejeråd og den Grønlandske forening, 

som er eller har været beskæftiget ved operationsafdelinger 

 

§1. Navn: Stk. 1. Fagligt selskab for sygeplejersker ved steriliseringscentraler, 

ambulatorier, skade- og modtageafdelinger samt operationsgange. 

  

Ændres til: 
 

§1. Navn: Stk. 1. Fagligt selskab for sygeplejersker ved operationsafdelinger, FS OP 

eller FS OPS. 

 

 

Debat om: 

  

1. Hvordan får vi flere medlemmer? 
Forsamlingen kommer med følgende forslag og kommentarer: 
Alle skal gå hjem og tale med deres kollegaer om SASMO 
Tage ansvar som medlem, printe Tråden på arbejdet 
SASMO skal være mere synlig og have en stærkere markedsføring, ex have 3 
mærkesager, skal have en stærkere gennemslagskraft 
Præsentation af SASMO skal medtænkes i introduktion af nyansatte kollegaer 
En specialuddannelse vil samle os 
Kan DSR hjælpe os med at synliggøre SASMO – Kredsformanden JC svarer, at når 
der afholdes dimissionsfest for nye sygeplejersker, fortæller DSR om de 35 
faglige selskaber og opfordrer til medlemskab 
Ønsker SASMO repræsentanter lokalt på alle sygehuse 
Generelt problem i FS med faldende medlemstal 
Et problem, at man ikke kan være medlem i FS uden medlemskab i DSR 
Kan DSRs hjemmeside gøre FS’erne mere synlige 



 

Man kan være medlem af flere FS’er 
Overlapper FS’erne hinanden 
Medlemmerne tænker om SASMO – hvad får jeg ud af mit medlemskab 
Alle på en afdeling kan jo ikke komme med på kongressen og hvad får man så 
for sine medlemspenge – kræver synlighed i regnskabet, hvad bruges pengene til 
Og hvad er mærkesagerne og kan de synliggøres i ”Sygeplejersken” 
Synliggøre SASMO med et bevis på, at man har taget de 9 kompetencekort – 
beviset skal udarbejdes af SASMO 
Have en plakat, der hænger i alle afdelinger, så ikke-medlemmer bliver 
nysgerrige 
Give et referat af kongressen hjemme i egen afdeling 
 

2. Hvordan skaber vi en velfungerende kontaktpersonordning? 
Forsamlingen havde følgende kommentarer: 
Ønsker en kontaktpersonordning – skal give flyers til nyansatte 
Have et æresmedlem i hver afdeling 
Bruge TR i afdelingerne til opstart af en kontaktpersonordning 

 
3. Hvordan gør vi Tråden mere levende? 

Forsamlingen havde ingen kommentarer 
Formanden opfordrer til at skrive indlæg om stort og småt 
 

 
 

Eventuelt 

På Dansk Sygeplejeråds kongres i maj 2018 blev vedtaget at afholde 

generalforsamling hvert andet år i DSR kredse i stedet for hvert år. 

Bestyrelsen vil foreslå at samme ændring skal gælde for FS OP. Dette bliver stillet 

som forslag til GF 2019 

 

 

 
 

 

Elisabeth Holbæk 

Referent FS SASMO 

 

 

Bestyrelsen FS SASMO. 



 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1 Bestyrelsen foreslår John Christiansen Kredsformand/Kreds Syddanmark. 

 

Ad. 2. Se vedlagte bilag. 

 

Ad. 3. Valget foretages blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

 

Ad. 4. Se indkaldelsen i Tråden (nr.03/2018) og FS SASMO’s hjemmeside. 

 

Ad. 7. Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


